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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang 

Semakin majunya ekonomi, wisata kuliner dan sosial sekarang telah 

mengubah secara drastis minat beli konsumen dengan semakin banyaknya 

macam-macam pilihan produk makanan. konsumen telah memiliki ekspektasi 

yang lebih besar dan lebih menantang daripada sebelumnya. Konsumen 

sekarang menginginkan produk yang berkualitas tinggi dan harganya bisa 

dijangkau oleh mereka. Perusahaan harus dapat merebut konsumen dari 

tangan pesaing dengan memberikan value yang lebih besar. 

Pemasar modern tidak hanya sekedar mengembangkan produk yang 

baik, menawarkan produk dengan harga yang menarik, lokasi yang mudah 

terjangkau oleh pelanggan sasaran tetapi juga pelayanan yang lebih baik 

untuk pelanggan agar puas dengan layanan perusahaan. Loyalitas pelanggan 

sebagai tujuan utama bagi prusahaan. Perkembangan perusahaan tergantung 

dengan seberapa banyaknya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghadapi  pesaing yang semakin kompetitif. Strategi didasarkan pada 

komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

memuaskan konsumen secara terus- menerus dilakukan oleh perusahaan– 

perusahaan, baik yang menghasilkan barang nyata maupun jasa, hal ini 

dilakukan karena adanya kenyataan bahwa konsumen yang tidak loyal 
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terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan mencari penyedia barang 

dan jasa dari perusahaan lain yang mampu memuaskan kebutuhan. 

Kualitas yang baik merupakan satu hal yang sangat penting untuk 

meraih pasar. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen 

setalah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Riset 

konsumen untuk mengungkapkan reaksi konsumen terhadap palayanan yang 

diberikan perusahaan dengan tingkat kepuasan yang berkaitan dengan 

pelayanan tersebut sangat relaven dan dibutuhkan oleh perusahaan yang 

berorentasi pada konsumen. 

Meningkatkan kualitas layanan dan memuaskan pelanggan merupakan 

hal yang menjadi tujuan bagi perusahaan baik perusahaan jasa maupun 

perusahaan lainnya. Banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai macam 

variasi, kualitas produk dan layanan, dimana keselurahan hal tersebut hanya 

ditujukan untuk menarik minat pelanggan atau konsumen, sehinggan 

konsumen cenderung akan melakukan aktivitas membeli pada produk 

tersebut. Oleh karena itu perusahaan dituntut mampu menciptakan produk 

dengan spesifikasi yang terbaik  agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi 

sehingga terciptanya loyalitas pelanggan. Dan perusahaan juga dituntut 

mampu menawarkan barang atau jasa dengan mutu atau pelayanan yang 

diberikan pada konsumen dari waktu–waktu. Konsumen yang semakin pandai 

dan terdidik, menyebabkan keinginan dan kebutuhan berubah sangat capat. 

Waktu  Pemasaran bertujuan untuk membangun dan mempertahankan 

pelanggan yang dapat menguntungkan bagi perusahaan (Zeithaml dan Bitner, 
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1996). Sedangkan menurut Drucker (Engel,1994) tujuan perusahaan adalah 

untuk menciptakan pelanggan. Kehilangan pelanggan akan menjadi bencana 

didalam pasar yang sudah matang, yakni pasar sudah mengalami 

pertumbuhan yang nyata. 

Penelitian empiris membuktikan bahwa kepuasan pelanggan saja tidak 

cukup membuat pelanggan loyal terhadap suatu produk atau jasa. Terciptanya 

loyalitas pelanggan memungkinkan perusahaan mengembangkan hubungan 

jangka panjang dengan konsumen. Loyalitas pelanggan menggambarkan para 

konsumen tidak hanya puas tetapi juga senang terhadap produk atau 

pelayanan. Konsumen seperti ini tidak hanya membeli kembali barang–

barang atau pelayanan–pelayanan perusahaan, tetapi memperluas loyalitas 

mereka kesejumlah barang dan pelayanan yang diproduksi oleh perusahaan. 

Memiliki pelanggan yang loyal memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan konsumen juga jauh lebih 

besar dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang loyal pada 

perusahaan.   

Loyalitas itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari kepuasan pelanggan.. 

Akan tetapi hubungan keduanya bersifat asimetris. Mengingat pelanggan 

yang loyal kebanyakan adalah pelanggan yang terpuaskan, tetapi tidak semua 

kepuasan pelanggan bermakna loyalitas. Tjiptono (1997:24), menyatakan 

bahwa terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat 

dan dapat antaranya, terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan 

dengan pelanggan memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang dan 
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terciptanya loyalitas pelanggan, serta terbentuknya rekomendasi dari mulut 

kemulut. Jika konsumen puas dengan kualitas layanan dan produk di 

perusahaan maka konsumen satu ini dengan sendirinya akan mempromosikan 

Warung Kobar kepada teman–temannya dan semakin bertambahnya 

pelanggan warung Kobar tersebut. 

Perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan membuat persaingan 

produk semakin meningkat tajam. Perusahaan dengan berbagai jalan berusaha 

untuk mendapatkan konsumen yang baru dan berusaha mempertahan kan 

konsumen yang laman atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan tersebut 

berusahan mendapatkan loyalitas dari konsumen. 

Suatu produk atau jasa harus memiliki daya saing agar menarik 

pelanggan, sebab bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya pelanggan. 

Suatu produk hanya memiliki daya saing bila keunggulan produk tersebut 

terletak pada keunikan serta kualitas layanan tersebut pada pelanggan. Agar 

dapat bersaing produk tersebut harus memilik keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan produk lain yang sejenis.  

Semakin banyaknya pesaing - pesaing yang bermunculan maka 

warung tersebut harus bisa menciptakan hal – hal yang baru agar konsumen 

tidak bosan dan berpindah ke produk yang lain. Seperti sebagian besar 

warung/restoran matang dan persaingan sengit, loyalitas pelanggan dan 

retensi sangat penting untuk sukses. loyalitas pelanggan merupakan penentu 

utama keuangan jangka panjang kinerja operator warung/restoran. 
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Peningkatan loyalitas secara substansial dapat meningkatkan keuntungan 

pada sebuah warung/restoran. 

Meskipun Warung Es Kobar sudah memiliki banyak palanggan dan 

sudah membuka cabang tetapi warung tersebut juga harus berinovasi dalam 

menciptakan produk baru dan strategi pelayanan  untuk memuaskan 

konsumen, karena mengingat semakin banyaknya pesaing yang bermunculan. 

Manajemen Warung Es Kobar juga dituntut untuk melakukan perubahan 

dalam hal mutu pelayanan dan ketersediaannya produk. Dengan berbagai 

perubahan tersebut diharapkan tercipta pelanggan Warung  Es Kobar yang 

baru.  

Manajer restoran perlu mengenali mereka yang ketergantungan pada 

pelanggan tetap. keamanan dan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat 

dalam bisnis. Mencapai kepuasan pelanggan, dengan  loyalitas adalah tujuan 

utama untuk layanan yang paling baik bagi sebuah bisnis. Berdasarkan alasan 

di atas jadi peneliti mengambil topik tentang “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada Warung Es Kobar Di Kota Barat Solo.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumaskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpangaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada warung Es Kobar di Kota Barat Solo? 

2. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada warung Es Kobar di Kota Barat Solo? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan pada warung Es Kobar Di Kota Barat 

Solo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelayanan berpengaruh terhadap layalitas pelanggan 

pada warung Es Kobar Di Kota Barat Solo. 

2. Untuk mengetahui kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada warung Es Kobar Di Kota Barat Solo 

3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 

berpangaruh terhadap loyalitas pelanggan pada warung Es Kobar Di 

Kota Barat Solo. 
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D. Manfaat Penelitian   

1. Secara  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

dibidang ekonomi mengenai strategi pemasaran khususnya dalan 

masalah faktor-faktor loyalitas pelanggan. 

2. Secara  Praktisi 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam 

mengevaluasi tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen agar 

menjadi loyalitas pelanggan.   

E. Sistemetika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis mengunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai manajemen pemasaran, kualitas layanan, kepuasan 

konsumen,  loyalitas pelanggan, pengaruh kupuasan konsumen 

terhadap loyalitas pelanggan, penelitian terdahulu, dan hipotesisi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, data yang di perlukan, 

teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data yang diuraikan dari data yang sudah 

didapatkan, menganalisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian dan sarana untuk mengembangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


